
Załącznik nr 8

WZÓR

Rzeczpospolita Oznaczenie organu 
Polska 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

1. Informacje o zgłoszeniu

Data zgłoszenia 

Zgłoszone zdarzenie 

Seria i numer utraconego 
lub uszkodzonego dowodu 

2. Dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Imię ojca (pierwsze) 

Imię matki (pierwsze) 

Nazwisko rodowe matki 

Data urodzenia 

Miejsce urodzenia 

3. Dane osoby, która zgłasza, i sposób zgłoszenia utraty lub uszkodzenia

 

Imię  (imiona)

Nazwa, seria i numer
dokumentu tożsamości

Nazwisko

Sposób zgłoszenia 

4. Pouczenie

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego powoduje jego 
unieważnienie. W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu nie można 
się nim posługiwać. 

Zaświadczenie nie jest dokumentem podróży i nie upoważnia do 
przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Informacje o zaświadczeniu 6. Podpis urzędnika i pieczęć okrągła organu

Zaświadczenie wydane [ z urzędu ] / [ na wniosek ] 

Data wydania: 

Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego 
dowodu, ale nie dłużej niż dwa miesiące. 

Podstawa prawna: art. 47 ust. 5 i 6 ustawy 
z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 
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